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A SADAĻA
Vispārīgā informācija par atļauju
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:
Likumi:
1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)
4. „Ķīmisko vielu likums” (21.04.1998.)
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
6. „Ūdens apsaimniekošanas likums” (01.10.2002.)
Ministru kabineta noteikumi:
1. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.)
2. Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”
(23.04.2002.)
3. Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī
kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.)
4. Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.02.2002.)
5. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” (31.05.2003.)
6. Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.)
7. Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.)
8. Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.)
9. Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
(09.01.2007.)
10. Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem” (22.08.2006.)
11. Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” (22.08.2006.)
12. Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.)
13. Nr.11 „Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)” (15.01.2008.)
14. Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams
kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”
(17.05.2007.)
15. Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” (14.12.2004.)
16. Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1893/2006., ar ko izveido NACE 2. red.
saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un
dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:
Atļauja izsniegta: 2011. gada 3. janvārī
Atļauja izsniegta: uz visu iekārtas darbības laiku
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 31.panta (31) daļu atļauja tiks pārskatīta un atjaunota ik pēc
septiņiem gadiem.
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Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” (15.03.2001.) 22. panta (21) daļu operatoram jāiesniedz
Ventspils RVP iesniegums vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošajā B kategorijas
piesārņojošajā darbībā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3.daļas 1., 3., 4. punktu vai 8.punktu par būtiskām
izmaiņām piesārņojošā darbībā ir uzskatāmi šādi apstākļi:
1.punkts - ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ir
pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas
nosaka vides kvalitātes normatīvus;
3.punkts - saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams
lietot citu tehnoloģiju;
4. punkts - to nosaka citi normatīvie akti;
8. punkts - ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos
emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.
Atļaujas nosacījumus augstāk minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas
darbības laikā.
Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” pēc 32. panta (4.) daļu iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai
vai būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos
termiņos un kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas
darbības veikšanai, vai mēneša laikā pēc šā panta trešās daļas 1.-4. vai 8. punktā minēto apstākļu
atklāšanas.
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas elektroniski:
Tukuma novada domei;
Vides pārraudzības valsts birojam (arī papīra formātā);
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļai.
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:
Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes izdotā Slampes pagasta padomei B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.9080-06-06, kas izsniegta un derīga no 24.02.2006. līdz
23.02.2011. darbība.
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B SADAĻA
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas
pamatojums
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.
Slampes un Džūkstes pagasta pārvalde Slampes ciemata komunālais dienests nodrošina Slampes
ciemata iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni, kā arī ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, un
siltumapgādi.
Pazemes ūdens ieguvei Slampes ciematā izbūvēti divi ūdensapgādes urbumi. Dzeramais ūdens tiek
iegūts no viena ūdensapgādes urbuma, kas atrodas Slampes ciemata teritorijā uz pagasta pārvaldes
zemes. No otra ūdensapgādes urbuma ūdens netiek ņemts, tas ir rezervē.
Slampes un Džūkstes pagasta pārvalde Slampes ciemata komunālais dienests ar dzeramo ūdeni
apgādā – 4 daudzdzīvokļu mājas, 30 individuālās mājas, vidusskolu, bērnudārzu, kultūras pili, 3
veikalus, 1 kokapstrādes uzņēmumu. Pavisam ciematā ar ūdeni tiek apgādāti 665 iedzīvotāji.
Plānotais dzeramā ūdens daudzums no ūdensapgādes urbuma Nr.1 – 139 m3/diennaktī jeb 50735
m3/gadā. No ūdensapgādes urbuma Nr.2 ūdens netiek iegūts, tas atrodas rezervē.
Ūdens katlu mājas darbības vajadzībām tiek ņemts no Slampes dīķa 200 dienas gadā – 20
m3/diennaktī jeb 4000 m3/gadā.
Slampes ciematā veidojas tikai sadzīves notekūdeņi. Notekūdeņi uz bioloģiskām notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām BIO 2x200 tiek novadīti no centra daudzdzīvokļu mājām, individuālām
mājām, skolas un bērnudārza, katlu mājas un veikaliem.
Notekūdeņi pa centralizētās kanalizācijas tīkliem caur 2 pārsūknēšanas stacijām tiek novadīti uz
ciemata notekūdeņu bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ar aerotenkiem un paildzinātu aerāciju.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvētas 1978. gadā, ar jaudu 400 m3/dnn un tās izvietotas slēgtā
telpā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek nodarbināta viena BIO 2x200 puse.
Notekūdeņi no ciemata katlu mājas pa centralizētās kanalizācijas tīkliem tiek novadīti uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no 2 pārsūknēšanas stacijām, 2 spiediena dzēšanas akām, 2
aerācijas kamerām, 2 nostādinātājiem, dūņu laukiem un izplūdes vietas Slampes upē. Notekūdeņu
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādā 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā.
Uz NAI novadītais daudzums 2009. gadā bija ~132 m3/dnn jeb 48129 m3/a; 2010. gada I pusgadā
bija ~60 m3/dnn jeb 21951 m3/a. Turpmāk plānots novadīt un attīrīt 136 m3/dnn jeb 49640 m3 gadā.
Attīrīšanas procesā radušās liekās dūņas no nostādinātāja ap 9,0 t gadā, novada uz 2 dūņu laukiem,
kuru tilpums 2 x 700 m3, kas izbūvēti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. Dūņas no laukiem
tiek izvestas reizi 8 – 10 gados.
Lietus un sniega ūdeņi no ciemata teritorijas netiek savākti, tie noplūst zālājos. Lietus ūdeņi no
vidusskolas un kultūras pils jumtiem pa drenāžas sistēmu tiek novadīti Slampes dīķī.
Slampes ciemata komunālais dienests apsaimnieko arī ciemata katlu māju. Katlu mājā uzstādīti divi
katli – DKVR 4– 13. Kopējā ievadītā siltuma jauda –3,86 MW. Tiek izmantots 1 katls, kas
pārveidots kurināšanai ar skaidām un koka šķeldu. Dūmeņa augstums – 45 m, iekšējais diametrs –
1,5 m. Kurināmais – šķelda un skaidas tiek uzglabāti noliktavā ar tilpumu 700 m3, kā arī ārā kaudzē.
Gadā nepieciešamais daudzums – 2000 t.
Slampes un Džūkstes pagasta pārvaldes Slampes ciemata komunālais dienests ir noslēdzis līgumu
ar SIA „Kurzemes ainava” par centralizētu sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu vienu reizi
nedēļā no pagasta teritorijas. Ciematā ir izvietoti 15 lielie konteineri ar tilpumu – 1,1 m3, 60
konteineri ar tilpumu – 0,24 m3. Gadā no dzīvojamā sektora tiek savākti un izvesti 1100 m3
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nešķirotu sadzīves atkritumu. Ciematā uzstādīti 4 konteineri šķiroto atkritumu – stikla un
plastmasas savākšanai. Gadā tiek savākti un izvesti stikla atkritumi 20 m3, plastmasas atkritumi –
30 m3.
7. Atrašanās vietas novērtējums.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Slampes ciemata dienvidrietumu malā. Tuvākā dzīvojamā
māja atrodas 500 m attālumā.
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):
8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Nosacījums nav attiecināms uz kārtību, kādā izsniedz atļauju gadījumos, kad veicamajā darbībā
netiek plānotas izmaiņas.
8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.
9.4.operatora skaidrojumi

Nav saņemti.
9. Iesnieguma novērtējums:
9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.
9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Saskaņā ar 24.08.2010. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes inspektora
pārbaudes aktā Nr.185-39/2010 konstatēto projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Slampes pagasta Slampes ciemā” ietvaros 2008. gada februārī pabeigta 1. kārtas būvniecība.
Projekta ietvaros veikta ūdensapgādes urbuma paviljona renovācija, veicot ārpuses sienu un jumta
siltināšanu. Paviljonā uzstādīts mehāniskais filtrs un atdzelžošanas iekārta, kura sastāv no 2
atdzelžošanas filtriem NSB 130. Iegūtā ūdens daudzuma uzskaitei uzstādīts ūdens mērītājs
„Minol”. Veikta otra ūdensapgādes urbuma skalošana un sakārtošana. Projekta ietvaros veikta
urbuma teritorijas, ūdenstorņa maģistrāles un piecu ēku ūdens pievadu maģistrāļu nomaiņa.
Lai samazinātu atkritumu daudzumu, pie daudzdzīvokļu mājām uzstādīti 4 konteineri šķirotu
atkritumu – stikla un plastmasas savākšanai.
9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdensapgāde
Slampes ciemata iedzīvotāji ar dzeramo ūdeni tiek nodrošināti no ūdensapgādes urbuma Nr.1.
Ūdensapgādes urbums Nr.1 (Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu
bāzes identifikācijas numurs P300312) ierīkots 1957. gadā, urbuma dziļums – 176,5 m, debits –
4,0 l/s.
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No ūdensapgādes urbuma Nr.1 iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts ar verificētu ūdens mērītāju.
Dati par iegūto ūdens daudzumu katru mēnesi tiek reģistrēti ūdens lietošanas instrumentālās
uzskaites žurnālā.
Ūdensapgādes urbuma Nr.1 aizsargjoslas teritorija ir ierobežota ar noslēdzamu drāšu pinuma žogu
un uz tā ir izvietota informatīvā zīme. Ūdensapgādes urbums atrodas sūkņu mājiņā. Ūdenstorņa
dezinfekcijai tiek lietotas ūdenī šķīstošas hloru saturošas tabletes „Biospot”.
Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Slampes pagasta Slampes ciemā” 1. kārtas
veikta ūdensapgādes urbuma paviljona renovācija, uzstādīts mehāniskais filtrs un atdzelžošanas
iekārta, kura sastāv no 2 atdzelžošanas filtriem NSB 130. Iegūtā ūdens daudzuma uzskaitei
uzstādīts ūdens mērītājs „Minol”.
Ūdensapgādes urbumam Nr.1 Valsts ģeoloģijas dienestā ir veikts stingrā režīma, bakterioloģiskās
un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķins atbilstoši MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens
ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.) prasībām. Ūdensapgādes urbumam Nr.2
nav veikts aizsargjoslu aprēķins atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu prasībām.
Ūdensapgādes urbums Nr.2 (Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu
bāzes identifikācijas numurs P300313) ierīkots 1989. gadā, urbuma dziļums 170 m, debits – 3 l/s.
No ūdensapgādes urbuma Nr.2 iegūtais ūdens daudzums tiks noteikts ar verificētu ūdens mērītāju.
Ūdensapgādes urbums patreiz netiek izmantots, tas ir rezervē. Ūdensapgādes urbumam
aizsargjoslas teritorija nav ierobežota ar noslēdzamu drāšu pinuma žogu. Ūdensapgādes urbumam
nav veikts aizsargjoslu aprēķins atbilstoši MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.) prasībām.
2000. gadā ir izstrādāta Slampes ciemata ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase. To izstrādājusi SIA
„Delfīns un Ko”. Centralizētā ūdensvada izbūve Slampes ciematā veikta laikā no 1958.-1986.
gadam un tās garums – 8,235 km.
No ūdensapgādes urbuma Nr.1 iegūtais ūdens tiek padots Slampes ciemata 18 daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem, 30 individuālo māju iedzīvotājiem, vidusskolai, bērnudārzam, kultūras pilij, 3
veikaliem, 1 kokapstrādes uzņēmumam. Pavisam ar dzeramo ūdeni tiek apgādāti 665 iedzīvotāji.
Pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no ūdensapgādes urbuma Nr.1 – 139 m3/diennaktī jeb 50735
m3/gadā.
Tā kā Slampes ciematā diennaktī iegūst vairāk par 100 m3 pazemes ūdeņu, tad saskaņā ar MK
noteikumu Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas
kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas
atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību” (21.06.2005.) 7. punkta noteiktām
prasībām nepieciešamas saņemt pazemes ūdeņu atradnes pasi. Saskaņā ar likuma „Par zemes
dzīlēm” (02.05.1996.) 10. panta (11) daļā noteiktām prasībām ūdens atradnes pase saņemama
Valsts vides dienestā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo
teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” (17.02.2004.) IV nodaļā noteiktām
prasībām pazemes ūdeņu atradnes apsaimniekotājam nepieciešams veikt monitoringu, atbilstoši
izsniegtajai pazemes ūdeņu atradnes pasei. Monitoringa rezultāti vienu reizi gadā saskaņā ar
iepriekš minēto noteikumu 35. punktā noteikto jāiesniedz Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs”.
Slampes un Džūkstes pagasta pārvaldes Slampes ciematam nav saņemta ūdens atradnes pase un
līdz ar to netiek veikts monitorings atbilstoši izsniegtajai pazemes ūdeņu atradnes pasei.
Virszemes ūdens izmantošana
Ūdens katlu mājas darbības nodrošināšanai tiek iegūts no Slampes dīķa (Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” numurs V300011). Ūdens ņemšanas vieta aprīkota ar
aizsargsietu. Ūdens uzskaite tiek veikta ar aprēķina metodi. Pieprasītais ūdens daudzums 20
m3/diennaktī jeb 4000 m3/gadā.
Elektroenerģija
2010. gadā uzņēmumā kopumā tiek patērēta 372000 kWh elektroenerģija, kas tiek izmantota
ražošanas iekārtu darbināšanai.
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Katlu māja
Katlu mājā apkures katlu darbināšanai tiek izmantotas skaidas un koksnes šķelda, kopējais patēriņš
gadā līdz 2000 t/a.
Katlu mājā ūdens mīkstināšanai tiek izmantota tehniskā sāls – 7 t/a.
9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Slampes pagasta katlu mājā uzstādīti divi apkures katli: „DKVR 4-13” ar ievadīto siltuma jaudu
1,93 MW katrs. Viens katls ir pārveidots tā, lai tajā kā kurināmo varētu izmantot – skaidas un koka
šķeldu. Apkures katlā gadā tiek sadedzināts līdz 2000 t skaidu un koksnes šķeldas. Otrs katls
netiek izmantots, tas ir rezervē. Katlu māja darbojas tikai apkures sezonā, t.i., 200 dienas gadā.
Katlu mājas kopējā ievadītā siltuma jauda – 3,86 MW, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas
A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.) 2. pielikumu atbilst C
kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem.
2006. gada 3. janvārī Slampes ciemata katlu mājai tika veikts no katlu mājas apkārtējā vidē
novadīto piesārņojošo vielu daudzuma aprēķins atbilstoši MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības
mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) 2. pielikuma prasībām. Aprēķins tika iesniegts
Ventspils RVP indikatīvai gaisa kvalitātes modelēšanai ar ADMS Screen datorprogrammu.
Izvērtējot piesārņojuma izkliedes rezultātus, var secināt, ka Slampes ciemata katlu mājas devums
summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir neliels un piesārņojošo vielu koncentrācijas nevienā
gadījumā nepārsniedz Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.) noteiktos
robežlielumus.
Slampes ciemata katlu mājā nav mainīti: uzstādītie katli, malkas daudzums, kā arī nav mainījušies
citi ADMS Screen datorprogrammai nepieciešamie parametri. 2006. gada 3. janvārī Slampes
ciemata katlu mājai veiktais no katlu mājas apkārtējā vidē novadīto piesārņojošo vielu daudzuma
aprēķins atbilst Slampes ciemata patreizējai situācijai.
Slampes ciemata katlu mājas notekūdeņi tiek savākti un novadīti pagasta centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
Piesārņojošā darbība katlu mājā tiek organizēta atbilstoši 14.12.2004. MK noteikumu Nr.1015
„Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
9.5. smaku veidošanās;

Specifiska kanalizācijas smaka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā var būt jūtama iekārtu
nekvalitatīvas darbības rezultātā un to tīrīšanas laikā.
Operatoram jāekspluatē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
Sūdzības no iedzīvotājiem par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītām smakām nav saņemtas.
9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Notekūdeņi Slampes ciematā tiek savākti un pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem
novadīti uz Slampes bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Kanalizācijas maģistrālie vadi Slampes ciematā izbūvēti laikā no 1958. – 1986. gadam, 7,425 km
kopgarumā. Divas reizes gadā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas operators veic tehnisko pārbaudi
kanalizācijas būvēm un trasēm, nepieciešamības gadījumā tiek veikts remonts.
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar aerotenkiem un paildzinātu aerāciju BIO-2x200,
nodotas ekspluatācijā 1978. gadā, jauda 400 m3/dnn.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no 2 pārsūknēšanas stacijām, 2 spiediena dzēšanas akām, 2
aerācijas kamerām, 2 nostādinātājiem, 2 dūņu laukiem un izplūdes vietas Slampes upē.
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Slampes ciematā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek nodarbināta viena BIO-2x200 puse.
Faktiskais uz attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu daudzums 2009. gadā bija ~132 m3/dnn
jeb 48129 m3/a. Atļaujai pieprasītais novadāmo notekūdeņu daudzums 136 m3/dnn jeb 49640 m3
gadā.
Novadīto notekūdeņu daudzumu uzskaite tiek veikta vienu reizi ceturksnī un dati tiek reģistrēti
ūdens lietošanas netiešās uzskaites žurnālā. Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādā 24
stundas diennaktī, 365 dienas gadā.
Notekūdeņu laboratoriskā kontrole tiek veikta vienu reizi ceturksnī, izmantojot akreditētas
testēšanas laboratorijas pakalpojumus, kuras akreditācijas sfērā ir iekļautas ūdens kontrolējamo
piesārņojuma parametru testēšanas metodes.
Notekūdeņu testēšana tiek veikta gan pirms ieplūdes, gan pēc izplūdes no notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas. Notekūdeņos pirms ieplūdes NAI tiek kontrolēti sekojoši piesārņojuma parametri:
suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, N/NH4, P/PO4. Notekūdeņos pēc izplūdes no NAI pirms ieplūdes
Slampes upē tiek kontrolēti sekojoši piesārņojuma parametri: suspendētās vielas, BSP5, ĶSP,
N/NH4, N/NO2, N/NO3, P/PO4, Pkop.
Slampes ciematā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu aprēķinātais cilvēku
ekvivalents 2006. gadā – 389 vienību, 2007. gadā – 266 vienību, 2008. gadā – 330 vienību un
2009. gadā – 514 vienību.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur cilvēku ekvivalents ir no 200 līdz 2000 saskaņā ar MK
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikumā
noteiktajām prasībām ir jānodrošina atbilstoša attīrīšana. ĶSP un BSP5 piesārņojuma
samazinājums jānodrošina no 50 līdz 75 % un vidē novadāmo suspendēto vielu piesārņojošai
koncentrācijai jābūt mazākai par 35 mg/l. Suspendēto vielu piesārņojuma samazinājums
jānodrošina līdz 90 %.
Slampes ciematā cilvēku ekvivalents ir zem 2000, līdz ar to saskaņā ar MK noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikumā 2. tabulā noteiktajām
prasībām ir jānodrošina Nkop un Pkop atbilstoša attīrīšana.
Piesārņojošo vielu koncentrācijas: suspendētām vielām, BSP5 un ĶSP un to procentuālie
samazinājuma procenti uzrādīti 9.6.1. tabulā.
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9.6.1. tabula
Slampes un Džūkstes pagasta pārvaldes Slampes ciemata NAI notekūdeņu monitoringa rezultātu izvērtējums par 2009. un 2010. gadu atbilstoši MK
noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas
pieejamību sabiedrībai" (17.02.2009.) 14. punktam.
Parauga
ņemšanas
datums

03.03.2009.

09.07.2009.

14.12.2009.

10.03.2010.

02.07.2010.

30.09.2010.

10.12.2010.

Nosakāmais
parametrs, mg/l

Nepieciešamie
piesārņojuma
samazinājuma
procenti

BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Suspendētās vielas

50-70
50-75
<35 mg/l
50-70
50-75
<35 mg/l
50-70
50-75
<35 mg/l
50-70
50-75
<35 mg/l
50-70
50-75
<35 mg/l
50-70
50-75
<35 mg/l
50-70
50-75
<35 mg/l

Testēšanas
rezultāts ar
nenoteiktību
paraugam pirms
NAI, mg/l
260±38
400±52
247±29
250±38
390±50
125±15
95±14
200±30
74±9
139±21
250±30
88±10
216±32
350±50
100±10
110±17
210±30
77±9
95±14
160±20
60±7

Testēšanas
rezultāts ar
nenoteiktību
paraugam pēc
NAI, mg/l
6,7±1,4
45±6
21±3
2,5±0,3
40±5
13±2
12±2
70±9
16±2
22±3
80±10
27±3
8,9
40±5
3,8±1,1
0,74
19±2
5±1,5
8,8
42±5
10±1

Faktiskais
paliekošais
piesārņojums
%

Faktiskais
piesārņojuma
samazinājuma
%

Atbilstība vai neatbilstība

2,5
11,3

97,3
88,7

1
10,3

99
89,7

12,6
35

87,42
65

15,8
32

84,2
68

4,1
11,4

95,9
88,6

0,7
9

99,3
91

9,3
26,3

90,7
73,7

atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst

Izvērtējot testēšanas pārskatus par 2009. un 2010. gadiem var secināt, ka Slampes un Džūkstes
pagastu pārvaldes Slampes ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas spēj attīrīt
notekūdeņus atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
(22.01.2002.) prasībām. 2006., 2007. un 2008. gadā veiktā monitoringa situācija ir analoga
iepriekš apskatītajiem rezultātiem.
Notekūdeņu testēšanas rezultāti un ar notekūdeņiem novadītais piesārņojuma daudzums katru
ceturksni tiek reģistrēts notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.
2001. gadā ir izstrādāta Slampes ciemata kanalizācijas sistēmas tehniskā pase, ko veikusi firma
SIA „Delfīns un Ko”.
Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Slampes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīrītie
notekūdeņi tiek novadīti Slampes upē. Slampes upe saskaņā ar „Lielupes baseina apgabala
apsaimniekošanas plānu” (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2009)
atrodas Lielupes baseinā un upes posmam, kas novada arī Slampes ciemata NAI attīrītos
notekūdeņus, piešķirts kods L106 SP. Atbilstoši augstāk minētajam dokumentam Lielupes baseina
apgabala Vecbērzes poldera apvadkanāla Slampes upes virszemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte ir
vērtējama kā vidēja. Līdz ar to izvirzītais kvalitātes mērķis šim ūdensobjektam ir esošā kvalitātes
stāvokļa uzlabošana līdz 2015. gadam. Atbilstoši „Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas
plāna” 4.6. sadaļas riska vērtējumā norādīto, Vecbērzes poldera apvadkanāla Slampes upes ūdeņu
ķīmiskā kvalitāte ir vērtējama kā vidēja, kas izskaidrojams ar izkliedēto slodzi. Slampes ciemata
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai nodrošinātu labu ūdens kvalitāti Vecbērzes poldera
apvadkanālam līdz 2015. gadam, nedrīkst pasliktināt savu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību.
Slampes upe nav uzskatāma par prioritārajiem zivju ūdeņiem, bet saskaņā ar MK noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 53.3. punktu pieņemošo ūdeņu
kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem.
Saskaņā ar Lielupes baseina apsaimniekošanas plānu un pamatojoties uz iepriekš minētajiem MK
noteikumiem un „Ūdens apsaimniekošanas likuma” 11. pantā noteiktajām prasībām atļaujas B
kategorijas piesārņojošām darbībām C sadaļas 14.1.2. punktā noteiktas emisijas robežvērtības
vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.
Lietus un sniega ūdeņi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtas teritorijas netiek savākti, tie brīvi noplūst
novadgrāvī.
Liekās dūņas, kas veidojas attīrīšanas procesā no nostādinātāja ap 9 t gadā, tiek novadītas uz 2
dūņu laukiem kuru tilpums 2 x 700 m3, kas izbūvēti teritorijā. Dūņas no laukiem tiek izvestas reizi
8 – 10 gados. Dūņu lauki veidoti kā padziļinātas uzkrājējtilpnes, uz kurām dūņas tiek novadītas pa
spiedvadu.
Lietus un sniega ūdeņi no ciemata teritorijas netiek savākti, tie brīvi noplūst zālājā un iesūcas
gruntī. Lietus ūdeņi no vidusskolas un kultūras pils jumtiem tiek savākti un caur drenāžas sistēmu
novadīti grāvī.
9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Slampes ciematā veidojas:
- nešķiroti sadzīves atkritumi – 1100 m3/a. Atkritumu konteineri izvietoti uz speciāli
betonētiem laukumiem pie Slampes ciemata mājām. Atkritumi tiek savākti 15 slēgtos
plastmasas konteineros ar 1,1 m3 lielu tilpumu, 60 konteineros ar tilpumu 0,24 m3.
Atkritumus divas reizes mēnesī izved SIA „Kurzemes ainava”, saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ciematā uzstādīti 4 konteineri šķiroto atkritumu – stikla un plastmasas savākšanai. Gadā
tiek savākti un izvesti stikla atkritumi 20 m3, plastmasas atkritumi - 30 m3.
- Notekūdeņu dūņas uzkrāj 2 dūņu laukos, kuru tilpums var nodrošināt dūņu uzkrāšanu līdz
10 gadiem, pēc tam tās tiek izmantotas lauku mēslošanai.
Pelni no katlu mājas – 20 t gadā, tiek uzkrāti metāla uzkrājējtvertnē.
Saskaņā ar MK 2007. gada 6. jūlija rīkojuma Nr.355 „Par Piejūras reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2007.–2013. gadam” 7.2.2. punkta 2. apakšpunktā noteikto lauku
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teritorijās – ciematos, kur iedzīvotāju skaits pārsniedz 200 jāierīko viens dalīto atkritumu
savākšanas punkts.
Atbilstoši MK 2007. gada 6. jūlija rīkojuma Nr.355 „Par Piejūras reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2007.–2013. gadam” 4.5. punktam Slampes ciematā ierīkoti trīs atkritumu
dalītās savākšanas punkti. Atkritumu savākšanas punktos uzstādīti speciāli atkritumu konteineri
stiklam un PET.
Tukuma novada Slampes un Džūkstes novada Slampes ciematā ierīkotie trīs dalīto atkritumu
savākšanas punkti atbilst MK 2007. gada 6. jūlija rīkojumā Nr.355 „Par Piejūras reģionālo
atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.–2013. gadam” noteiktām prasībām.
9.8. trokšņa emisija;

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Slampes ciematā bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās nav troksni radošu iekārtu, kas atrodas ārpus telpām, uz kurām attiektos MK noteikumi
Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas kompresori izvietoti slēgtā telpā un nerada būtisku troksni ārpus
tās.
Slampes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas apmēram 500 m attālumā no ciemata.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kompresori ir izvietoti slēgtā telpā. Sūdzības no iedzīvotājiem
par iekārtu radīto troksni nav saņemtas. Instrumentālie mērījumi troksnim nav veikti.
9.9. augsnes aizsardzība;

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Slampes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un
atkritumu apsaimniekošana ir organizēta tā, lai netiktu piesārņota augsne un pazemes ūdeņi.
9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Slampes ciemata komunālajam dienestam ir izstrādāta
avārijas situāciju izziņošanas shēma.
Slampes pagasta padomei ir ugunsdzēsības mašīna ar brigādi 3 cilvēku sastāvā. Ūdens apgādes
sistēmā izbūvēti 3 hidranti. Pie kultūras pils ir izbūvēts ugunsdzēsības krājrezervuārs, kā arī ir
ūdens ņemšanas vieta Slampes dīķī.
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C SADAĻA
Atļaujas nosacījumi
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:
10.1. darbība un vadība;

10.1.1. Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Slampes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas
piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.
10.1.2. Atļauja izsniegta notekūdeņu novadīšanai Slampes upē pēc attīrīšanas notekūdeņu
bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās BIO-2x200 (izplūdes vietas Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300196) – 136
m3/diennaktī jeb 49640 m3/gadā.
10.1.3. Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” (15.03.2001.) 22. panta (21) daļu iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu atļaujas saņemšanai vismaz 60 dienas pirms būtisku izmaiņu uzsākšanas
esošajā B kategorijas piesārņojošajā darbībā.
10.1.4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (6) daļu un Ministru kabineta noteikumu
Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)
16. punktā noteiktām prasībām katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Ventspils RVP un
Tukuma novada domei gada pārskatu par notekūdeņu monitoringa rezultātiem.
10.1.5. Katru gadu līdz 1. martam Ventspils RVP Kontroles daļā iesniegt pārskatu par B
kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi iepriekšējā gadā.
10.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības, veikt to izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloņu
novēršanai.
10.2. darba stundas.

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Slampes ciemata bioloģisko notekūdeņu
iekārtu darba laiks noteikts – 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.

attīrīšanas

11. Resursu izmantošana:
11.1. ūdens;

I. Ūdens ieguves nosacījumi:
11.1.1.1. Atļauts iegūt dzeramo pazemes ūdeni no ūdensapgādes urbuma Nr.1 (Valsts SIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs
P300312) – 139 m3/diennaktī jeb 50735 m3 /gadā.
11.1.1.2. Atļauts izmantot virszemes ūdeni no Slampes dīķa katlu mājas vajadzībām (Valsts SIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs
V300011) – 20 m3/diennaktī jeb 4000 m3 /gadā.
11.1.1.3. Līdz 01.01.2013. nodrošināt ūdensapgādes urbuma Nr.2 aizsargjoslu aprēķinu un
ierobežošanu atbilstoši MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodika” (20.01.2004.) prasībām.
11.1.1.4. Nodrošināt ūdensapgādes urbuma Nr.2 galvas hermētiskumu laika periodā, kamēr
urbums netiek lietots.
11.1.1.5. Ūdensapgādes urbumus ekspluatēt saskaņā ar Veselības inspekcijas, Valsts vides
dienesta Ventspils RVP un normatīvo aktu prasībām.
11.1.1.6. Ievērot MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas
metodika” (20.01.2004.) III nodaļas prasības.
11.1.1.7. Sūkņu maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumos. Laika periodā, kad urbumos nav
sūkņu to atverēm jābūt hermētiski noslēgtām, lai nepieļautu pazemes ūdeņu piesārņošanu.
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11.1.1.8. Līdz 01.01.2018. iesniegt Ventspils RVP pazemes ūdeņu atradnes pases kopiju saskaņā ar
MK noteikumu Nr.448 „Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to
izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes
dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību”
(21.06.2005.) 7. punktā noteiktajām prasībām.
11.1.1.9. Vienu reizi gadā iesniegt Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” monitoringa rezultātus par pazemes ūdeņu kvalitāti un kvantitāti saskaņā ar MK
noteikumu Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju
monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” (17.02.2004.) 27., 35. punktos
noteiktām prasībām.
II. Ūdens uzskaites nosacījumi:
11.1.2.1. Iegūtā ūdens uzskaiti no katra ūdensapgādes urbuma atsevišķi, veikt ar ūdens mērītāju un
datus fiksēt instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar MK
noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.) VI
nodaļas noteiktām prasībām.
11.1.2.2. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumam 1 reizi mēnesī ar parakstu
apliecināt atbildīgai personai.
11.1.2.3. Ūdens uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
11.1.2.4. Ūdens mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.40 „Valsts
metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” (09.01.2007.) noteikto
periodiskumu.
11.1.2.5. Ūdens mērītāju verifikāciju veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.981 „Noteikumi par
mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”
(05.12.2006.) noteiktajām prasībām.
11.1.2.6. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi saskaņā ar
„Dabas resursu nodokļa likuma” (01.01.2006.) un MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju” (19.06.2007.) prasībām.
11.1.2.7. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Ūdens” par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā
datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides
aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām
prasībām.
Nosacījumi dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei:
Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (31.05.2003.)
prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības
inspekcija.
11.2. enerģija;

Atļautais kurināmā patēriņš: malka līdz 2000 t/a.
11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Ķīmisko vielu, maisījumu un citu materiālu, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai
palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabājamais
daudzums atļauts saskaņā ar 2. tabulu.
12. Gaisa aizsardzība:
12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
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12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Nosacījumu nav.
12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Katlu mājas apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu
māju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) prasībām.
12.4. smakas;

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu 10 ouE/m3 un Ventspils RVP ir
iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaņā
ar noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm,
kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.) 11. punkta prasībām.
12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

13.5.1. Veikt C kategorijas piesārņojošās darbības no Slampes ciemata katlu mājas emisiju un
apjoma uzskaiti aprēķinu ceļā. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā.
13.5.2. Emisiju uzskaites žurnālā reģistrēt arī katlu mājas kurināmā patēriņu.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumu nav.
12.7. gaisa monitorings;

Nosacījumu nav.
12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Nosacījumu nav.
12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

12.9.1.Veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par gaisa piesārņojumu no
uzņēmumā esošā emisiju avota saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums”
(01.01.2006.) un MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”
(19.06.2007.) prasībām.
12.9.2. Nodokli par C kategorijas piesārņojošās darbības sadedzināšanas iekārtām aprēķināt
atbilstoši MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (19.06.2007.) III nodaļas
noteiktajām prasībām.
12.9.3. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.2-Gaiss” par
iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē
tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” (22.12.2008.) 4. punktā noteiktajām prasībām.
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13. Notekūdeņi:
13.1. izplūdes, emisijas limiti;

13.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās atļauts novadīt
Slampes upē (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
datu bāzes identifikācijas numurs N300196) 136 m3/diennaktī jeb 49640 m3/gadā. Datus
par izplūdes vietu skatīt 17. tabulā.
13.1.2.Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaņā ar MK noteikumu Nr.34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5. pielikuma prasībām:
Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā
piesārņojošo vielu koncentrācija
mg/l vai attīrīšanas tehnoloģija

Suspendētās vielas
BSP5

<35
attīrīšana bioloģiskajās NAI ar
jaudu 400 m3/dnn pilnā
attīrīšanas ciklā saskaņā ar
ekspluatācijas noteikumiem
attīrīšana bioloģiskajās NAI ar
jaudu 400 m3/dnn pilnā
attīrīšanas ciklā saskaņā ar
ekspluatācijas noteikumiem

ĶSP

13.1.2. tabula
Piesārņojuma
samazinājuma procenti

90
50-70

50-75

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.2.1. Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI
ekspluatācijas žurnālā.
13.2.2. Attīrīšanas procesā radušās liekās dūņas un nosēdumus pēc NAI tīrīšanas uzglabāt un
izmantot atbilstoši MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) II, III, IV un X nodaļas
prasībām.
13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.3.1.Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai vienu reizi ceturksnī veikt sekojošu
notekūdeņu monitoringu:
- suspendēto vielu, piesārņojošo vielu: BSP5, ĶSP, N/NH4, P/PO4 testēšanu
notekūdeņos pirms ieplūdes NAI;
- suspendēto vielu, piesārņojošo vielu: BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop,
P/PO4, Pkop testēšanu notekūdeņos pēc izplūdes no NAI.
13.3.2. Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas
MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 5.
pielikumā uzrādītās references paraugu noņemšanas un testēšanas metodes vai citas
testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus. Datus par testēšanas
metodikām skatīt 24. tabulā.
13.3.3.Vienu reizi ceturksnī reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā:
- novadīto notekūdeņu daudzumu,
- notekūdeņu testēšanas rezultātus (pirms ieplūdes un pēc izplūdes no NAI),
- uz NAI novadītā piesārņojuma daudzumu sekojošiem parametriem: suspendētās
vielas, BSP5, ĶSP;
- ar notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu (visiem parametriem);
- datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā
uzskaites žurnālu.
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13.3.4. Vienu reizi gadā izvērtēt operatora veiktā monitoringa rezultātus saskaņā ar MK noteikumu
Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,
piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” (17.02.2009.)
14. punktā noteiktām prasībām.
13.3.5.Vienu reizi gadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo
samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.
Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes
uzlabošanai. Informāciju par iegūtajiem rezultātiem iesniegt Ventspils RVP Kontroles daļā
kopā ar atskaiti par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi.
13.3.6. Notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību vienu reizi ceturksnī ar
parakstu apliecināt par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgai amatpersonai.
13.3.7. Noteikt dūņu kvalitāti atbilstoši MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu
un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) 1. pielikuma
prasībām:
- vienu testējamo paraugu gadā agroķīmiskajiem rādītājiem;
- divus testējamos paraugus gadā sausnas satura noteikšanai.
13.3.8. Katrai notekūdeņu dūņu sērijai sagatavot notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecību atbilstoši
MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu,
monitoringu un kontroli” (02.05.2006.) 3. pielikuma prasībām.
13.3.9. Notekūdeņu dūņu sēriju kvalitātes apliecības reģistrēt notekūdeņu dūņu un to komposta
sēriju kvalitātes apliecību un notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas
(apglabāšanas) apliecinājumu reģistrācijas žurnālā saskaņā ar MK noteikumu Nr.362
„Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
(02.05.2006.) 5. pielikuma prasībām.
13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

14.4.1. Vienu reizi gadā veikt Slampes upes monitoringu 100 m augšpus Slampes ciemata un 50 m
lejpus Slampes ciemata NAI notekūdeņu izplūdes vietas sekojošiem parametriem:
suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, N/NO3, Nkop., P/PO4, Pkop. Saprobitātes
indeksu noteikt vienu reizi piecos gados. Datus par testēšanas metodikām skatīt 24. tabulā.
14.4.2. Testēšanas pārskatu pa iepriekšējo gadu iesniegt Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar
atskaiti par atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām izpildi.
14.4.3. Slampes upes monitoringu veikt laboratorijai, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauta
monitoringam noteikto parametru testēšana.
13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumu nav.
13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

13.6.1.Veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par vidē novadīto piesārņojumu
atbilstoši likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404
„Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz
dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām.
13.6.2. Katru gadu līdz 31.janvārim, (ja nav noteikts savādāk) VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.2-Ūdens" par iepriekšējo
gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes
režīmā saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punkta prasībām.

17

14. Troksnis:
14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Slampes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītais
troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
(13.07.2004.) 2. pielikumā norādītos robežlielumus.
14.2. trokšņa emisijas limiti;

Nosacījumu nav.
14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.3.1. Sūdzību gadījumā veikt trokšņu līmeņu instrumentālos mērījumus uz Slampes un Džūkstes
pagastu pārvaldes Slampes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu robežām un ārpus
uzņēmuma robežām (pie tuvākās dzīvojamās mājas) saskaņā ar izstrādāto programmu
(dienas laikā un nakts darbības laikā).
14.3.2. Trokšņu līmeņu pārsniegumu gadījumā plānot konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju
aizsardzībai pret akustiskajiem trokšņiem.
14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Trokšņa mērījumu rezultātus un to izvērtējumu mēneša laikā pēc mērījumu rezultātu saņemšanas
iesniegt Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai saskaņā ar MK noteikumu Nr.597
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.) II nodaļā noteiktām prasībām.

15. Atkritumi:
15.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaņā ar 21. tabulu.
15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

15.2.1.Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
(01.03.2003.) V daļas prasībām.
15.2.2.Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot firmai, kas saņēmusi attiecīgo atkritumu
apsaimniekošanas atļauju.
15.2.3. Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas apsaimniekot atbilstoši MK noteikumu
Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu un kontroli”
(02.05.2006.) IV nodaļas prasībām. Neapstrādātu notekūdeņu dūņu un nosēdumu
izmantošana nav atļauta.
15.2.4. Nodrošināt Slampes ciematā esošo trīs dalīto atkritumu savākšanas punktu turpmāku
apsaimniekošanu.
15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.

18

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumu nav.
15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo
atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Nosacījumu nav.
15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi
un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām,
prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Nosacījumu nav.
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.
16.1. Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.
16.2. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” VI nodaļas 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens ņemšanas
vietām.
16.3.Ievērot „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55. pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm.
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.
17.1.Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts
vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai
avārijas seku likvidēšanai.
17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta
normāla iekārtas darbība.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;
18.1. Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai;
- nodrošināt uzņēmuma apsardzi.
18.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils
RVP iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” (29.03.2001.) 30. panta (4) daļas
noteiktajām prasībām.
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.
19.1. Avārijas gadījumā nekavējoties ziņot par notikušo Ventspils RVP Kontroles daļai (tālr.
63123210, 29463392) saskaņā ar avārijas situācijas apziņošanas shēmu.
19.2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu
vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II
nodaļas 5.panta nosacījumiem.
19.3.Saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma” (15.12.2005.) 22. pantu ne vēlāk kā vienas
darbadienas laikā rakstveidā informēt Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē
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nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu
turpmāku piesārņošanu.
19.4. Gadījumos, kad bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas netiek darbinātas ilgāk par 8 h,
ziņot Ventspils RVP Kontroles daļai pa tālruni 63123210, 29463392.
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas
nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības
institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas
Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un
96/61/EK grozīšanu.
20.1. Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils
reģionālo vides pārvaldi (tālr. 63123210, 29463392) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un
avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai,
dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides
piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
20.2. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un
kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un
sanācijas pasākumu izmaksas” (17.05.2007.) 48. punkta un 5. pielikuma prasībām iesniegt
VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma
draudi vai radies kaitējums videi.
20.3. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un
kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un
sanācijas pasākumu izmaksas” (17.05.2007.) 51. punkta prasībām informāciju par gadījumu,
kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne vēlāk kā trīs
mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja sanācijas
pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt
informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt
pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
20.4.Avārijas gadījumā nekavējoties rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu
laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
20.5. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku
paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.
21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā arī
pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes
Slampes ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas saimniecisko darbību.
21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to
laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.
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2. tabula
Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti
kā bīstami
Nr p.k.
vai
kods
1.

Izejmateriāli, palīgmateriāli
(vai to grupas)

Izejmateriālu un
palīgmateriālu veidi

Tehniskā sāls

minerālviela

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums
(tonnas), uzglabāšanas veids

katla ūdens
mīkstināšanai

neuzglabā

Izmantotais
daudzums gadā
(tonnas)
7

9. tabula
Ūdens ieguve
Ūdens
ieguves avota
identifikācijas
numurs
P300312
P300313
V300011

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)
ģeogrāfiskās
ūdens
nosaukums un atrašanās
koordinātes
saimnieciskā
vieta (adrese)
Z
A garums iecirkņa kods
platums
Slampes ciemats, nr.1
56°50'58''
23º17'38''
3816222
Slampes ciemats, nr.2
56° 51'56'' 23°17'57''
3816222
Slampes dīķis (200 dienas
56° 51'01'' 23°17'59''
3816222
gadā)

Ūdens daudzums
teritoriālais
kods
0900280
0900280
0900280

kubikmetri
dienā

kubikmetri
gadā

139
0
20

50735
rezervē
4000

17. tabula
Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)
Izplūdes vietas
ģeogrāfiskās koordinātas
Izplūdes vietas nosaukums
un adrese (vieta)

Izplūdes
vietas
identifikācijas
numurs

Z platums

A garums

N300196

56° 51' 00''

23° 18' 32''

Slampes upe

Saņemošā ūdenstilpe
ūdenssaimniecības
iecirkņa
kods

nosaukums

Slampes upe

Notekūdeņu daudzums

ūdens
caurtece
(m3/h)

m3/d
(vidēji)

m3/gadā
(vidēji)

136

49640

3816222

Izplūdes
ilgums
h/dnn;
d/gadā

24,

365

21. tabula
Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem
Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)
Atkritumu
klase

Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
bīstamība

Pagaidu
glabāšanā
(t/gadā)

saražots
galvenais
avots

m3/gadā

saņemts no
citiem
uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
pārstrādāts
kopā

daudzums

Rkods

apglabāts
daudzums

Dkods

nodots
citiem
uzņēmumie
m
(uzņēmējsa
-biedrībām)

kopā

200301

Nešķiroti
sadzīves
atkritumi

Nav
bīstami

iedzīvotāji

1100

1100

1100

200102

Stikls

iedzīvotāji

20

20

20

200139

Plastmasa

iedzīvotāji

30

30

30

190805

Sadzīves
notekūdeņu
attīrīšanas
dūņas
Koksnes
pelni

Nav
bīstami
Nav
bīstami
Nav
bīstami

Bioloģiskās
NAI

9t

9t

9t

katlu māja

20 t

20 t

20 t

190112

Nav
bīstami
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24. tabula

Monitorings
Kods

Monitoringam
pakļauti parametri

Paraugu
ņemšanas
metode

pH
Suspendētās vielas
Pie
ieplūdes
NAI

Pie
izplūdes
Slampes
tupē

Dūņu
analīzes

Slampes
upē 100
m
augšpus
Slampes
ciemata
teritorijas
un 50 m
lejpus
Slampes
NAI

BSP5
ĶSP

Analīzes metode un
tehnoloģija

LVS ISO 566710:2000

LVS EN 1899- 2:1998
LVS ISO 6060:1989
LVS ISO 6777:1984

P/PO4

LVS EN 1189:2000n.3

pH
Suspendētās vielas

DIN 38404 Teil 5
LVS EN 872: 1996

BSP5

LVS EN 1899- 2:1998

ĶSP

DIN 38409

N/NH4

LVS ISO 566710:2000

N/NO3

LVS ISO 6777:1984
LVS ISO 6777:1984
LVS 340:2001

P/PO4

LVS EN 1189:2000n.3

P kop.

LVS EN 1189:2000n.6

Sausna (%)

LVS EN 13040

Organiskās vielas
sausnā (%)

LVS ISO 10694

Kopējais slāpeklis
(N) sausnā (g/kg)
Kopējais fosfors (P)
sausnā (g/kg)

MK noteikumi
Nr.365 no
20.08.2002.

LVS ISO 10390
LVS ISO 11261

LVS EN 872:2005

BSP5

LVS EN 1899- 2:1998

ĶSP

LVS ISO 6060:1989

N/NH4

LVS ISO 7150/1:1984

N/NO2

LVS ISO 6777:1984

Nkop.

LVS ISO 566710:2000

Vienu reizi
gadā

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekļautas uzrādītās
metodikas, vai citas
ar labāku vai līdzīgu
veiktspēju

Vienu reizi
gadā

ISO 7890-3:1998
LVS 340:2001

P/PO4

LVS EN 1189:2000 n.3

P kop.

LVS EN 6878:2005
n.7

Saprobitātes indekss

1 reizi
ceturksnī

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekļautas uzrādītās
metodikas, vai citas
ar labāku vai līdzīgu
veiktspēju

LVS 398

Suspendētās vielas

N/NO3

1 reizi
ceturksnī

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekļautas uzrādītās
metodikas, vai citas
ar labāku vai līdzīgu
veiktspēju

ISO 7890-3:1998 (E)

N kop.

pH (KCL)

Laboratorija, kas
veic analīzes

DIN 38404 Teil 5
LVS EN 872: 1996

N/NH4

N/NO2

Kontroles
biežums

LVS 240:1999

Vienu reizi 5
gados

Testēšanas
laboratorija, kuras
akreditācijas sfērā
iekļautas uzrādītās
metodikas, vai citas
ar labāku vai līdzīgu
veiktspēju

2. Pielikums

Iesnieguma kopsavilkums
24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:
24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Tukuma novada domes, Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
Adrese: Tukuma novads, Slampes pagasts „Kultūras pils”, LV 3119.

24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Tukuma novada domes, Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde nodrošina Slampes ciemata iedzīvotājus
ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde Slampes ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
piesārņojošā darbība atbilst B kategorijai saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” (30.11.2010.) 1.pielikuma 8.9. punktu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20
un vairāk kubikmetru diennaktī.
24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā
sniedz šādas ziņas:
24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas
samazināšanai;

Slampes ciemata iedzīvotāji ar dzeramo ūdeni tiek nodrošināti no ūdensapgādes urbuma Nr.1.
Ūdensapgādes urbums Nr.1 (Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu
bāzes identifikācijas numurs P300312) ierīkots 1957. gadā, urbuma dziļums – 176,5 m, debits – 4,0 l/s.
No ūdensapgādes urbuma Nr.1 iegūtā ūdens daudzumu nosaka ar verificētu ūdens mērītāju. No urbuma
iegūtais ūdens daudzums katru mēnesi tiek reģistrēts ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā.
Ūdensapgādes urbuma Nr.1 aizsargjoslas teritorija ierobežota ar noslēdzamu drāšu pinuma žogu un uz tā
ir izvietota informatīvā zīmīte. Ūdensapgādes urbums atrodas sūkņu mājiņā. No ūdensapgādes urbuma
iegūtais ūdens tiek padots attīrīšanai ar ūdenī šķīstošām hloru saturošām tabletēm „Biospot” uz
ūdenstorni, bet no ūdenstorņa patērētājiem.
Ūdensapgādes urbumam Nr.1 Valsts ģeoloģijas dienestā ir veikts stingrā režīma, bakterioloģiskās un
ķīmiskās aizsargjoslas aprēķins atbilstoši MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” (20.01.2004.) prasībām. Ūdensapgādes urbumam Nr.2 nav veikts
aizsargjoslu aprēķins atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu prasībām.
Ūdensapgādes urbums Nr.2 (Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu
bāzes identifikācijas numurs P300313) ierīkots 1989. gadā, urbuma dziļums 170 m, debits – 3 l/s.
No ūdensapgādes urbuma Nr.2 iegūtais ūdens daudzums tiks noteikts ar verificētu ūdens mērītāju.
Ūdensapgādes urbums patreiz netiek izmantots, tas ir rezervē.
2000. gadā ir izstrādāta Slampes ciemata ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase. To izstrādājusi SIA
„Delfīns un Ko”. Centralizētā ūdensvada izbūve Slampes ciematā veikta laikā no 1958.-1986. gadam un
tās garums – 8,235 km.
No ūdensapgādes urbuma Nr.1 iegūtais ūdens tiek padots: Slampes ciemata 18 daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem, 30 individuālo māju iedzīvotājiem, vidusskolai, bērnudārzam, kultūras pilij, 3 veikaliem,
1 kokapstrādes uzņēmumam. Pavisam ar dzeramo ūdeni tiek apgādāti 665 iedzīvotāji. Pieprasītais
dzeramā ūdens daudzums no ūdensapgādes urbuma Nr.1 – 139 m3/diennaktī jeb 50735 m3/gadā.
Ūdens katlu mājas darbības nodrošināšanai tiek iegūts no Slampes dīķa (Valsts SIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” numurs V300011). Ūdens ņemšanas vieta aprīkota ar aizsargsietu.
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Ūdens uzskaite tiek veikta ar aprēķina metodi. Pieprasītais ūdens daudzums 20 m3/diennaktī jeb 4000
m3/gadā. Iegūtais ūdens tiek izmantots sūkņu skalošanai, katlu nopūšanai, kā arī ūdens zudumiem
siltumtrasē.
24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Slampes ciemata katlu mājā uzstādīti divi apkures katli: „DKVR 4-13” ar ievadīto siltuma jaudu 1,93
MW katrs. Viens katls ir pārveidots tā, lai tajā kā kurināmo varētu izmantot – skaidas un koka šķeldu.
Apkures katlā gadā tiek sadedzināts līdz 2000 t skaidas un koka šķeldas. Otrs katls netiek izmantots, tas
ir rezervē. Katlu māja darbojas tikai apkures sezonā, t.i., 200 dienas gadā. Katlu mājas kopējā ievadītā
siltuma jauda – 3,86 MW, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C
kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai” (30.11.2010.) 2. pielikumu atbilst C kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem.
Katlu mājā ūdens mīkstināšanai tiek izmantota tehniskā sāls – 7 t/a.
24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Slampes ciematā netiek izmantotas bīstamās ķīmiskās vielas.
24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Notekūdeņi Slampes ciematā tiek savākti un pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem novadīti uz
Slampes bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Kanalizācijas maģistrālie vadi Slampes ciematā izbūvēti laikā no 1958. – 1986. gadam, 7,425 km
kopgarumā. Divas reizes gadā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas operators veic tehnisko pārbaudi
kanalizācijas būvēm un trasēm, nepieciešamības gadījumā tiek veikts remonts.
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar aerotenkiem un paildzinātu aerāciju BIO-2x200, nodotas
ekspluatācijā 1978. gadā, jauda 400 m3/dnn.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no 2 pārsūknēšanas stacijām, 2 spiediena dzēšanas akām, 2
aerācijas kamerām, 2 nostādinātājiem, 2 dūņu laukiem un izplūdes vietas Slampes upē.
Slampes ciematā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek nodarbināta viena BIO-200 puse.
Faktiskais uz attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu daudzums 2009. gadā bija ~132 m3/dnn jeb
48129 m3/a. Atļaujai pieprasītais novadāmo notekūdeņu daudzums 136 m3/dnn jeb 49640 m3 gadā.
Lietus un sniega ūdeņi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtas teritorijas netiek savākti, tie brīvi noplūst
novadgrāvī.
24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Slampes ciematā veidojas:
- nešķiroti sadzīves atkritumi – 1100 m3/a. Atkritumu konteineri izvietoti uz speciāli betonētiem
laukumiem pie Slampes ciemata mājām. Atkritumi tiek uzkrāti 15 slēgtos plastmasas konteineros
ar 1,1 m3 lielu tilpumu, 60 konteineros ar tilpumu 0,24 m3. Atkritumus divas reizes mēnesī izved
SIA „Kurzemes ainava”, saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ciematā uzstādīti 4 konteineri šķiroto atkritumu – stikla un plastmasas savākšanai. Gadā tiek
savākti un izvesti stikla atkritumi 20 m3, plastmasas atkritumi - 30 m3.
- Notekūdeņu dūņas uzkrāj 2 dūņu laukos, kuru tilpums var nodrošināt dūņu uzkrāšanu līdz 10
gadiem, pēc tam tās tiek izmantotas lauku mēslošanai.
Pelni no katlu mājas – 20 t gadā, tiek uzkrāti metāla uzkrājējtvertnē.
Saskaņā ar MK 2007. gada 6. jūlija rīkojuma Nr.355 „Par Piejūras reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2007.–2013. gadam” 4.5. punktu Slampes ciematā ierīkoti trīs atkritumu dalītās
savākšanas laukumi. Slampes ciematā iekārtoti trīs atkritumu savākšanas punkti. Atkritumu savākšanas
punktos uzstādīti speciāli atkritumu konteineri stiklam un PET.
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24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

NAI kompresors ir izvietots telpās un tā darbības radītais troksnis ārpus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
teritorijas maznozīmīgs.
Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas ap 500 m attālumā, iedzīvotāju sūdzības nav saņemtas.
24.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Avārijas situācijas Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Slampes ciematā, galvenokārt ir saistītas ar
elektroenerģijas padeves pārtraukumiem.
24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Līdz 2013. gadam paredzēta Slampes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas
projekta realizācija.
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